
  
 

geen volle tribune  pauze na de 1e set 

 

                                      op naar de 2e set 

    De winnaars Herman en Agatha   Hub, hoe kom ik hier uit? Sandra last van de warmte 

 

    Guido Mulder  Marcel Mulder 

 

 

 Donderdag 23 juni 2016 

 Vandaag zijn we halverwege ‘t toernooi.  

 De inhaalwedstrijd van maandag in de 

middag werd een verrassende uitslag voor 

Nicolle en Ton in de GD 40+ groep B. 

Hierdoor hebben de 3 ploegen in deze 

poule elk één wedstrijd gewonnen. De 

eerste plaats gaat daardoor op setstanden 

naar Jack en Cathrien.  

 Beelden die getuigen van deze wedstrijd: 

                                     

  

 

Van de toernooileiding 

 Het was een zomerse dag vandaag die het 

spelen in de 3e ronde voortijdig eindigde 

met een tropische regenbui. 

 De deelnemers die de wedstrijd nog 

moeten uitspelen, krijgen hierover 

persoonlijk bericht. 

Gemengd dubbel koppel van de dag 

 Herman Smulders en Agatha Abbink  
 Zij namen op tijd hun rustmoment en 

wonnen met 6-3  6-2 van Hub Smeets en 

Sandra Meijer. 
 Aan de hand van onderstaande fotosessie 

mag je concluderen, dat de tegenstander het 

moeilijk had.  

 

 

 

 

 

 

 

Dames dubbel koppel van de dag 

 

 Anja Brouwers en Tiny Keijmis 

 Onder aanmoediging van hun trouwe 

supporters op de tribune wonnen zij de 

wedstrijd in de DD7 40+ met 7-5 7-5 van 

Karin en Yvonne. 

Heren dubbel koppel van de dag 

 Vader en zoon, Marcel en Guido Mulder. 

 Verloren zij de 1e set nog met 2-6 tegen Ton 

Baltus en Paul Zurstrassen, daarna kwamen 

ze terug met 6-1. Ook in de supertie break 

bleken zij de sterkste.   

 Vermeldenswaard is dat Guido Mulder, die 

een poos niet aan tennissen toe kwam, 

daarna in de HE7 groep A, de partij tegen 

Bert van Dijk wist te winnen met 6-2 6-1 

 

Heren enkel speler van de dag 

 Guido Mulder 

 

Tie break gravel duos van de dag 

 Raymond Ghijsen en Sjaak Teleng 

 Jean Gijsen en Wilma Arpot 

 

Met dank aan de coach 

 Krijgt Roel hier nog aanwijzingen in de 1e 

partij, Mark had meer oog voor de camera 

 

 En mede dankzij de goede zorg van de crew 

wonnen zij tenslotte hun 1e partij van Ad en 

Eric. 

 

 

 

    de bouillon   de after party 

 



  
 

Zonder coach, maar… 

 aangemoedigd door supporters en eigen 

familieleden, 
 zat ondanks verwoede pogingen, een tweede 

overwinning er niet in.  

 Zij moesten zich gewonnen geven aan 

Vincent Meijer en Rick Smeets 

Wie het laatst lacht, lacht het best en 

wint de wedstrijd 

  

 

 

 

 

 

Tot slot 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  

 

Jean Ghijsen wordt opa 

 

 

 

Zij konden vandaag helaas de wedstrijd niet uitspelen  

  


